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Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Fullgod kompensation i de fall planlagd idrottsmark, liksom parkmark tas i fråga för annan användning
Remiss från kommunstyrelsen angående hemställan från idrottsnämnden

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av
idrottsnämnden hemställan till kommunfullmäktige med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Olle Zetterberg
Solveig Svedgård
Gunnar Jensen
UTLÅTANDE

Remissen
Idrottsnämnden har den 26 oktober 2000, § 199, beslutat i ärendet Redovisning av markinventering för bostadsbebyggelse (”Gluggutredning”). I tredje
beslutssatsen hemställes till kommunfullmäktige om att ”planlagd idrottsmark, liksom parkmark endast i undantagsfall kan komma ifråga för annan
användning. I de fall så sker skall fullgod kompensation utgå.” Idrottsnämndens hemställan har remitterats till gatu- och fastighetsnämnden och
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Bilaga 1: Utdrag ur protokoll från idrottsnämnden 2000-10-26
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stadsledningskontoret för yttrande senast den 1 mars 2001. Gatu- och fastighetsnämnden har fått uppskov till den 3 april 2001.
Idrottsnämndens hemställan
Idrottsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att planlagd idrottsmark, liksom parkmark, endast i undantagsfall kan komma ifråga för
annan användning. I de fall så sker skall fullgod kompensation utgå.
Gatu- och fastighetskontorets synpunkter
Gatu- och fastighetskontoret har inget att erinra mot att kompensation vid
behov skall utgå vid eventuellt ianspråktagande av idrottsmark, antingen i
form av nya idrottsytor eller genom kvalitetshöjning av de idrottsytor som
blir kvar. Vid nybebyggelse är gatu- och fastighetskontorets ambition att
höja kvalitén för hela närområdet, vilket även kan innefatta områdets idrottsanläggningar. Den geografiska fördelningen av lämpliga idrottsytor är
dock inte alltid i överensstämmande med det faktiska behovet. En kompensation kan därför göra större nytta på annan plats eller vid annan tidpunkt.
Det är också nödvändigt att se till kostnader och intäkter i varje enskilt projekt.
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